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A.  Vragen voordat je ‘Wout en Rik Het beest van Boebalim’ gaat lezen.

1.  Waarom heb je dit boek gekozen?

£ Ik houd van boeken over ridders
£ Ik heb de achterkant gelezen en het lijkt me een leuk boek
£ Ik heb meer boeken gelezen van de BOJ reeks
£ Ik heb al een ander boek gelezen over Wout en Rik

2.  Het beest van Boebalim is een:

£ Meeuw
£ Vis

B.  Begin met lezen. Lees tot bladzij 14.

1.  Vader Rik en zoon Wout zijn ridders. Rik is bang en Wout is dapper. Hoe is dat bij jou thuis?

 Ik durf ………………………………………………………………………………………………………………..…………..…………………………………..

 Mijn vader durft …………………………………………………………………………………………..…………..………………………………….......

 Ik heb geen vader, maar ik weet zeker dat hij …………………………………………………..…………..…………………………. durft!

 Lees verder tot bladzijde 23.

2.   De beesten op het eiland Boebalim zijn allemaal een beetje vies en eng. Je móét er een kiezen om mee te 
nemen voor je spreekbeurt. Welke kies je dan? Ik kies de:

 neusworm verzinspin oogzuiger wrattenvlieg tongpad buikpikker haarmuis bilrat teenknager

Leerdoel: Leesvoorkeur
De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek. 
Jouw antwoord is dus altijd goed, als je het maar kunt 
uitleggen. Zo leer je over een boek na te denken en kun  
je met je juf of meester praten over het boek.

Werk-
blad

Werkblad t.w.v. € 0,99

£ Iemand vertelde dat dit een goed boek was
£ De juf of meester gaf me dit boek
£ Ik vond de tekening grappig/mooi/spannend
£ Ik heb dit boek gekozen omdat 

 ………………………………………………………………………

£ Zeemonster
£ Dat weet ik nog niet
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C.  Lees het boek nu uit. 

1.   In dit boek wordt de vorm en de kleur van de letters soms gebruikt om te laten zien dat een woord belang-
rijk of speciaal is. Op bladzijde 12 bijvoorbeeld: het woord ‘boos’ heeft grotere, rode letters. Zoek een paar 
voorbeelden en teken/schrijf ze dan hier:

2.  Denk niet aan de verzinspin! 

 Te laat….
 Teken hier hoe jouw verzinspin eruit ziet:

3.  Vond je het een leuk boek?

£ nee
£ ja
 Schrijf kort wat je van het boek vond, net als Koen en Timo achter op het boek.

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


